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Kære Anna Bodil Hald, Dansk Botanisk Forening
Mange tak for jeres brev og tak for et godt og konstruktivt møde den 11. november.
Jeg noterer mig tre ønsker fra jer, som vi vil tage med videre i de fremtidige overvejelser omkring naturforvaltningen i Danmark.
Regeringen deler ønsket om en styrket naturindsats. Regeringen arbejder for mere
vild natur og flere sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at
udbrede sig på mere naturlige præmisser end i dag.
Regeringen har den 4. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, SF,
Enhedslisten og Alternativet om Natur- og biodiversitetspakken, der skal fremme
natur og biodiversitet i Danmark og bidrage til at bremse naturens tilbagegang. I
perioden 2021-2024 er der afsat 888 mio. kr. til bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye naturnationalparker, udarbejdelse af en strategi for forvaltning af truede arter, lovgennemgang samt forbedring af havmiljøet i Øresund. Med aftalen giver vi naturen et historisk løft, så dyr og planter får bedre og grønnere levevilkår i
Danmark.
Jeg vil samtidig pege på, at Naturstyrelsen har udarbejdet en ny vision for forvaltningen af vores fælles natur, som jeg er medafsender på sammen med Naturstyrelsens ledelse. Naturen og friluftslivet kommer fremover til at stå som hovedformål
for styrelsens arbejde.
Naturstyrelsen forvalter i dag en betydelig andel af Danmarks mest værdifulde natur og vigtige levesteder for sjældne, truede og karakteristiske arter. Naturstyrelsen står over for et paradigmeskift i forvaltningen af vores fælles natur. Endnu
mere urørt skov og etableringen af op til 15 naturnationalparker ændrer om kort
tid forvaltningen af statens arealer mange steder. Men også på de øvrige arealer
skal der for alvor sættes fokus på en mere vild natur, der er rig på levesteder for
planter og dyr og har gode rammer for friluftsliv i alle dele af landet.
En sådan omstilling af Naturstyrelsens forvaltning betyder blandt andet en indsats
med at efteruddanne eksisterende medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere med biologiske kernekompetencer. Særligt fokus lægges på at udbrede og forankre indsigten i danske naturtyper, økosystemer og virkemidler i forhold til bio-
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diversitet i kombination med praktisk forståelse og eksekvering. Ud over efteruddannelse skal der sikres fælles vidensgrundlag via workshops og faglige ekskursioner samt erfaringsudveksling.
Naturstyrelsen offentliggjorde den nye vision den 14. januar 2022. I kan læse den
nye vision her.

Med venlig hilsen

Lea Wermelin
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